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A AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro promove
desde 2018 o PME Qualify, um projeto apoiado pelo COMPETE 2020 que visa
fomentar a valorização e transferência de conhecimento e tecnologia e a
qualificação dos recursos humanos, através de um conjunto de iniciativas que
contribuem para o reforço da capacitação empresarial das pequenas e
médias empresas (PME1).

A AIDA CCI pretende tomar uma posição ativa na capacitação do tecido
empresarial e dos seus associados, fomentando a criação de um
ecossistema integrado que estimule o desenvolvimento e a cooperação entre
empresas. Adicionalmente, o mercado encontra-se cada vez mais competitivo,
tornando-se necessário identificar e corrigir lacunas na preparação dos
empresários e gestores para fazer face a esta realidade.

As exportações e a internacionalização têm o potencial de aumentar a
competitividade das empresas nacionais, permitindo-lhes alargar o seu
conhecimento através do contacto com outras realidades, aumentar as suas
bases de clientes e melhorar a rentabilidade do negócio com recurso a
economias de escala. Assim, a AIDA CCI pretende potenciar as exportações e
a internacionalização das PME nacionais, particularmente as PME do distrito
de Aveiro, surgindo assim a necessidade de caraterizar o atual perfil de
exportação e grau de cooperação das PME, de modo a identificar potenciais
oportunidades de melhoria. É neste âmbito que surge o presente relatório.

Foi elaborado um questionário, com 25 questões, que foi partilhado com
PME do distrito de Aveiro através dos canais de comunicação da AIDA CCI, no
qual se obtiveram 68 respostas válidas2.

As respostas foram categorizadas em 5 dimensões distintas:

Caraterização dos inquiridos - principais indicadores financeiros, número
de colaboradores e atividades económicas das PME inquiridas

Perfil de exportação das PME – principais indicadores de exportação e
principais mercados destino

Cooperação para a exportação e internacionalização – atividades de
cooperação desenvolvidas pelas PME inquiridas para a exportação e
internacionalização e principais vantagens identificadas

Documentação de apoio ao comércio internacional – necessidades e
fatores valorizados na obtenção de Certificados de Origem (C.O.)

Constrangimentos à exportação e internacionalização – obstáculos
identificados pelas PME inquiridas na exportação e internacionalização.

As respostas obtidas constituem uma amostra heterogénea de empresas, em
termos de dimensões e atividades económicas. 96% das PME inquiridas
apresenta um EBITDA positivo, sendo que 80% apresenta um valor inferior a
500 mil euros. No total de PME da amostra, há uma predominância clara de
empresas com CAE da divisão 25 - Fabricação de produtos metálicos
exceto máquinas e equipamentos.

Ao nível do perfil de exportação, verificou-se que 99% das empresas
inquiridas são exportadoras, sendo que as exportações contribuem com
51% do total do volume de negócios dos inquiridos. Foram apontados 45
países diferentes como principais mercados destino, sendo Espanha,
França, Reino Unido e Alemanha os destinos que mais vezes foram
referidos.

Notas: (1) Pequenas e médias empresas: definidas como empresas que empregam até 250 colaboradores (INE); em termos práticos, o INE considera somente a variável número de pessoas ao serviço para classificar as empresas em micro, 
pequena e média. (2) Inicialmente, foram recolhidas 74 respostas. Contudo, 6 dessas respostas não foram consideradas válidas por corresponderem a empresas que, segundo o critério utilizado pelo INE para definir PME (empresas com 
menos de 250 colaboradores ao serviço), não se enquadram nesse estatuto.

SUMÁRIO EXECUTIVO (1/2)
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Apesar da maior parte destas empresas já participarem ativamente em
atividades de exportação, verifica-se que 38% não realiza qualquer
atividade de cooperação para o efeito. De entre as empresas que cooperam
para a exportação, há uma clara preferência pela cooperação com
associações empresariais no âmbito de projetos cofinanciados. Concluiu-
se também que as empresas que efetivamente desenvolvem atividades
de cooperação reconhecem melhor as vantagens desta abordagem, face
às empresas que não cooperam, particularmente no que diz respeito às
vantagens “facilitação administrativa” e “redução de custos”.

No que diz respeito à utilização de documentação de apoio ao comércio
internacional, verificou-se que apenas 42% das PME inquiridas solicita
Certificados de Origem (C.O.) para efeitos de exportação, sendo que, entre
essas PME, 43% afirma não haver uma periodicidade definida na solicitação
destes documentos. Os fatores mais relevantes para as empresas na
produção destes documentos coincidem com os fatores que as levariam a
trabalhar com a AIDA CCI na sua obtenção e são, para além da necessidade, a
rapidez, a simplicidade do processo, o preço e a proximidade e/ou serviço
não-presencial.

Finalmente, foram identificados os principais constrangimentos à
exportação e internacionalização sentidos pelas PME inquiridas.
Destacou-se o acesso a contactos e parceiros como o fator mais referido
pelas PME inquiridas, tendo este mesmo fator sido apontado por 62% das
médias empresas1, 69% das pequenas empresas2 e 82% das micro empresas3.
Verificou-se que os restantes constrangimentos apontados variam

consoante a dimensão das PME. No caso das médias empresas, estas
identificam como grandes constrangimentos o conhecimento e experiência
nos processos de exportação/internacionalização e os recursos humanos. Já
no caso das pequenas empresas, destacam-se a capacidade financeira e os
aspetos fiscais. Finalmente, no caso das micro empresas, os maiores
constrangimentos são os recursos humanos e a capacidade financeira.

Notas: (1) média empresa: definida como uma empresa que emprega entre 50 e 249 colaboradores (INE). (2) pequena empresa: definida como uma empresa que emprega entre 10 e 49 colaboradores (INE); (3) micro empresa: definida como 
uma empresa que emprega até 9 colaboradores (INE); 

SUMÁRIO EXECUTIVO (2/2)
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Este documento surge no âmbito das atividades a desenvolver pela AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, no projeto PME QUALIFY,
cuja candidatura foi apresentada ao Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE2020), Sistema de Apoio às Ações Coletivas,
apoiada pelo FEDER.

Neste sentido, a AIDA CCI procura organizar e programar atividades de difusão de conhecimento e capacitação de PME, assim como atividades de
dinamização do distrito de Aveiro e de aproximação do tecido empresarial. Com a finalidade de apurar o modo como a AIDA CCI poderá contribuir de forma
progressiva para o sucesso de internacionalização/exportação das PME, foi realizado um questionário, tendo como objetivos:

Aferir o perfil exportador das PME, avaliando a contribuição das exportações para o volume de negócios destas empresas e identificando os
principais mercados das exportações

Medir o nível de cooperação para a exportação e internacionalização das PME, discernindo o grau de adoção de diferentes práticas de
cooperação para o comércio internacional e identificando as práticas mais comuns, bem com as suas principais vantagens

Caraterizar a utilização de documentação de apoio ao comércio internacional, identificando as necessidades e fatores valorizados pelas PME
no que diz respeito à obtenção de Certificados de Origem e colaboração com Câmaras de Comércio e Indústria

Identificar os principais constrangimentos à exportação e internacionalização, quantificando o respetivo grau de importância de cada desafio
para as PME

De modo a ir ao encontro destes objetivos, o questionário foi partilhado com PME do Distrito de Aveiro, através dos canais de comunicação da AIDA CCI,
obtendo-se 68 respostas, seguindo-se uma análise dividida em 5 dimensões: caraterização do inquirido, perfil de exportação das PME, cooperação para a
exportação e internacionalização, documentação de apoio ao comércio internacional e principais constrangimentos à exportação e internacionalização. O
presente documento apresenta os principais resultados e conclusões.

1. Preâmbulo
Contextualização e objetivos do Survey às PME sobre o seu perfil de exportação e grau de cooperação.
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Lançamento do questionário

Descrição

Questionário elaborado com o 
objetivo de aferir o perfil 
exportador das PME e o seu nível 
de cooperação para a exportação 
e internacionalização.

Estrutura

25 questões de três tipos:

Escolha múltipla

Dicotómica

Resposta aberta

Recolha de respostas e 

divulgação do questionário 

através dos canais da AIDA CCI

Eventos

Redes sociais

Mailing lists

Target
PME do distrito 

de Aveiro

Foram analisadas 68 respostas do 

questionário, categorizadas em 5 

dimensões distintas:

Caraterização dos inquiridos

Perfil de exportação das PME

Cooperação para a exportação e 

internacionalização

Documentação de apoio ao 

comércio internacional

Constrangimentos à exportação 

e internacionalização 

Análise das respostas

Relatório final

Relatório elaborado 

com a finalidade de 

agregar as principais 

conclusões acerca do 

perfil de exportação e 

grau de cooperação 

das PME

2. Metodologia
Foi partilhado com as PME do distrito de Aveiro um questionário com o objetivo de avaliar o perfil exportador e o grau de cooperação destas empresas. O 
presente diagnóstico resulta das 68 respostas recolhidas, cujos resultados foram estruturados em 5 dimensões distintas.
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4% 40% 8% 28% 20%

9% 12% 9% 14% 20% 23% 14%

68Nº de PME inquiridas

Volume de negócios médio 3,9 M€

EBITDA médio 370 k€

43Nº de colaboradores médio

Distribuição do volume de negócios (€)1

4M a 8M

0 a 250k

250k a 500k

500k a 1M

1M a 2M

2M a 4M

Distribuição do EBITDA (€)

< 0

0 a 125k

125k a 250k

250k a 500k

Principais números Distribuição das PME inquiridas por tipo de atividade2

A amostra é heterogénea do ponto de vista da gama de produtos/serviços comercializados, 

mas é maioritariamente constituída por PME industriais, com clara predominância das 

empresas de fabricação de produtos metálicos que não máquinas e equipamentos.

>8M

>500k

Fabricação de produtos metálicos exceto máquinas e 
equipamentos

Comércio por grosso, exceto de veículos automóveis e 
motociclos

Fabricação de mobiliário e de colchões

Atividades especializadas de construção

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos

Indústrias alimentares

Fabricação de veículos automóveis, reboques, 
semirreboques e componentes para veículos 

automóveis

Fabricação de máquinas e equipamentos

Fabricação de artigos de borracha e de matérias 
plásticas

Educação

Fabricação de equipamento elétrico

Notas: (1) Note-se que o resultado da soma das percentagens não é igual a 100%. Este resultado deve-se ao arredondamento às unidades que foi utilizado. (2) As percentagens apresentadas representam a fração das PME inquiridas 
cujos CAE se enquadram na divisão correspondente à descrição do tipo de atividade apresentada. No gráfico são apresentadas as 11 divisões mais referidas.

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

6%

10%

15%

27%

Restantes atividades (cada uma 2%):

• Comércio a retalho; 

• Fabricação de produtos químicos e de fibras 

sintéticas ou artificiais

• Fabricação de outro equipamento de transporte

• Atividades desportivas

• Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras

• Atividades de arquitetura

• Outras indústrias transformadoras

• Fabricação de equipamentos informáticos

• Caça, repovoamento cinegético e atividades dos 

serviços relacionados

• Impressão e reprodução de suportes gravados

3. Caraterização dos inquiridos
As 68 PME inquiridas constituem uma amostra transversal a várias atividades e dimensões. Nesta amostra, salienta-se a existência de discrepâncias na 
distribuição do EBITDA e a predominância da atividade de fabricação de produtos metálicos.
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Espanha

França

Reino Unido

Alemanha

Polónia

Marrocos

Holanda

Angola

Itália

Cabo Verde

Suíça

Moçambique

EUA

Brasil

Suécia

Bélgica

Outros2

99%
Percentagem das 

PME inquiridas que 

exporta os seus 

produtos/serviços

46
Total de países 

apontados como 

destinos principais 

de exportação

51%
Peso das 

exportações no total 

do volume de 

negócios

Notas: (1) As percentagens apresentadas representam a fração das PME exportadoras que apontam o país como um dos seus principais destinos de exportação. Na lista constam os destinos referidos por pelo menos 5% das PME inquiridas. 
(2) Outros países: Argélia, Dinamarca, República Checa (4%); Canadá, Chile, Emirados Árabes Unidos, Finlândia, Guiné-Bissau, Luxemburgo, Tunísia, Turquia (3%); África do Sul, Argentina, Austrália, Áustria, China, Cuba, Dubai, Egipto, Hungria, 
Índia, Irlanda, Japão, Jordânia, Macau, México, Roménia, Senegal, Venezuela (1%).

Principais indicadores Principais destinos de exportação TOP de destinos 

de exportação1

69%

60%

43%

22%

12%

12%

12%

12%

10%

9%

7%

7%

7%

7%

6%

6%

<5%

75%
Peso das exportações 

das 15 PME inquiridas 

com maior volume de 

exportações (€) no 

total da amostra

4. Perfil de exportação das PME
As PME inquiridas são na sua maioria exportadoras, com clientes em quase 50 países diferentes e com um volume de exportações correspondente a mais de 
metade do total do volume de negócios. A Europa é o continente onde mais PME inquiridas desenvolvem relações comerciais.
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Facilitação 

administrativa

Mais de um terço das PME 

inquiridas afirma não 

desenvolver atividades de 

cooperação para o 

comércio internacional

63% 45% 32%
recorre a projetos 

cofinanciados e 

promovidos por 

associações empresariais

realiza exportação 

indireta apenas com 

recurso a parceiros 

nacionais

realiza exportação 

indireta apenas com 

recurso a parceiros 

internacionais

Das PME que desenvolvem atividades de 

cooperação para o comércio internacional:

Redução de 

custos

Aconselhamento 

estratégico

Acesso a 

contactos 

privilegiados

PME que desenvolvem 
relações de cooperação

Legenda

PME que não desenvolvem 
relações de cooperação

62%

38%

31%

48%

51%

62%

39%

50%

61%

68%

17%

43%

35%

52%

0% 20% 40% 60% 80%

Percentagem de PME inquiridas que 

considera o fator uma vantagem da 

cooperação

PME que não desenvolvem 
relações de cooperação

PME que desenvolvem 
relações de cooperação

Todas as PME inquiridas

Legenda

Atividades de cooperação para o 

comércio internacional

5. Cooperação para a exportação e internacionalização
Uma parte significativa das PME inquiridas afirma não desenvolver atividades de cooperação para o comércio internacional. O tipo de cooperação mais comum 
é feito com as associações empresariais, no âmbito de projetos cofinanciados. Há diferentes perceções em relação às vantagens da cooperação.

Principais vantagens da cooperação para a exportação 

e internacionalização identificadas
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42% 

Notas: (1) As categorias de resposta excluem sempre as categorias de frequência superior (e.g. a percentagem de inquiridos que solicitam C.O. “Pelo menos 1 vez / mês” exclui aqueles que solicitam C.O. “Pelo menos 1 vez / semana”.  
(2) Note-se que o resultado da soma das percentagens não é igual a 100%. Este resultado deve-se ao arredondamento às unidades que foi utilizado. (3) CCI – Câmara de Comércio e Indústria.

• AEP - Associação Empresarial de Portugal 

• AIDA - Associação Industrial do Distrito de Aveiro

• AIP - Associação Industrial Portuguesa

• CEC - Câmara de Comércio e Indústria do Centro 

• CCIP - Camara de Comércio e Indústria Portuguesa 

• CCIAP - Câmara de Comércio e Indústria Árabe-

Portuguesa

CCI3 à qual os inquiridos recorrem para 

emissão de C.O.

Mercados que exigem certificação de documentos de suporte à 
exportação de mercadorias!

Produtos para os quais os inquiridos 

necessitam de C.O.

A amostra é bastante heterogénea no que diz respeito 

aos produtos / serviços comercializados. Abaixo 

apresentam-se alguns exemplos:

• Estruturas de aço para 

injeção de plástico

• Bacalhau

• Colchões

• Fechaduras

• Fruta

• Peças para fornos de 

siderurgia

• Componentes em 

borracha para a indústria 

automóvel

• Andaimes

Mercados para os quais os inquiridos 

necessitam de C.O.

África do Sul

Arábia Saudita

Argélia

Brasil

Canadá

China

Cuba

Egito

Emirados Árabes 

Unidos

Estados Unidos da 

América

Índia

Jordânia

Kuwait

Marrocos

México

Rússia

Síria

Turquia

!

!

!
!

!

Frequência com que os inquiridos 

solicitam C.O.1,2

Sem periodicidade 

definida

Pelo menos 

1 vez / semana

Pelo menos

1 vez / mês

Pelo menos

2 vezes / ano

Apenas

1 vez / ano

Solicitação de Certificados de Origem

das PME inquiridas 

solicita C.O. 9% 26% 17% 4% 43%

6. Documentação de apoio ao comércio internacional (1/2)
Apenas 42% dos inquiridos solicita Certificados de Origem (C.O.) e, dos que o fazem, 43% solicita-os sem periodicidade definida. Os produtos e mercados para 
os quais estes documentos são requeridos são diversos. Para além da AIDA, os inquiridos recorrem a 5 outras CCI.
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Percentagem de PME inquiridas que considera o fator 

relevante para trabalhar com a AIDA CCI na obtenção de 

C.O.2

PME mais exportadoras

PME menos exportadoras

Generalidade dos 
respondentes

Legenda

24%

24%

20%

24%

14%

7%

7%

29%

36%

45%

36%

18%

0% 25% 50% 75% 100%

78%

78%

56%

17%

60%

60%

70%

20%

100%

100%

38%

13%

0% 25% 50% 75% 100%

Simplicidade do Processo

Rapidez do serviço

Preço

Proximidade / Serviço não-presencial

Percentagem das PME inquiridas que solicitam 

C.O. que valoriza o fator1

Proximidade / serviço não-

presencial

Preço

Rapidez do serviço

Simplicidade do processo

Fatores relevantes na obtenção de 

Certificados de Origem (C.O.)

Fatores relevantes para trabalhar

com a AIDA CCI na obtenção de C.O.
Fator 

“Necessidade”

Notas: (1) Para o cálculo destas percentagens, foram consideradas apenas as PME da amostra que já solicitam C.O., no âmbito de atividades de exportação e que responderam à questão “O que é que mais valoriza na produção de certificados 
de origem?” (2) Para o cálculo destas percentagens foram consideradas todas as PME inquiridas que responderam à questão “O que é que o faria trabalhar com a AIDA CCI na obtenção dos certificados de origem?”.

Empresas que 
pertencem ao grupo 

das 15 PME (22% dos 

inquiridos) com os 

maiores volumes de 

exportações (€) da 

amostra

Empresas que 
pertencem às restantes 

53 PME (78% dos 

inquiridos) que 

contribuem apenas com 

25% do volume de 
exportações (€) total da 

amostra

Vários respondentes 

identificaram um 5º 

fator, particularmente 

no que diz respeito à 

colaboração com a AIDA 

CCI na obtenção de C.O. 

– “Necessidade”.

36% dos inquiridos 

afirma não recorrer à 

AIDA CCI por não sentir 

necessidade de utilizar 

C.O. 

Este valor é de 27%

para as PME mais 

exportadoras e de 43%

para as restantes.

22% das PME inquiridas são 

responsáveis por 75% do volume total das 

exportações (€) da amostra
Resultando em

Diferentes preferências entre as PME mais 

exportadoras (TOP 22%) e as restantes

6. Documentação de apoio ao comércio internacional (2/2)
Constatou-se que uma pequena percentagem dos inquiridos contribui para a maioria do volume de exportações total da amostra (em €). Assim distinguiu-se 
as PME e concluiu-se que as empresas mais exportadoras valorizam um serviço rápido e processos simples de emissão de Certificados de Origem.
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17%

19%

22%

28%

50%

69%

Aspetos culturais

Recursos Humanos

Conhecimento e experiência do processo de…

Aspetos fiscais

Capacidade financeira

Acesso a contactos e parceiros

18%

18%

27%

36%

36%

82%

Aspetos culturais

Aspetos fiscais

Conhecimento e experiência do processo…

Capacidade financeira

Recursos Humanos

Acesso a contactos e parceiros

Conhecimento e experiência no processo de 

exportação/internacionalização

Conhecimento e experiência no processo de 

exportação/internacionalização

Pequenas empresas (entre 10 e 49 colaboradores) Micro empresas (menos de 10 colaboradores)

5%

10%

10%

14%

24%

62%

Capacidade financeira

Aspetos culturais

Aspetos fiscais

Recursos Humanos

Conhecimento e experiência do processo…

Acesso a contactos e parceiros

Conhecimento e experiência no processo 

de exportação/internacionalização

Médias empresas (entre 50 e 249 colaboradores)

Principais obstáculos à exportação/internacionalização identificados1

Notas: (1) As percentagens apresentadas representam a fração de inquiridos que identifica determinado fator como um constrangimento à exportação/internacionalização.

34%
69%

22%

TOP 3 constrangimentos das PME inquiridas

Conhecimento e experiência 

no processo de exportação/ 

internacionalização

Acesso a contactos e 

parceiros

Capacidade financeira

7. Constrangimentos à exportação e internacionalização
O principal obstáculo identificado pelas PME inquiridas para a exportação / internacionalização é o acesso a contactos e parceiros. Contudo, este e os restantes 
constrangimentos têm relevâncias diferentes consoante a dimensão da empresa.
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CARATERIZAÇÃO DOS INQUIRIDOS E PERFIL DE EXPORTAÇÃO DAS PME COOPERAÇÃO PARA A EXPORTAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO AO COMÉRCIO INTERNACIONAL

CONSTRANGIMENTOS À EXPORTAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO

68 PME inquiridas, de diferentes dimensões e atividades económicas, onde predominam as 

empresas de fabricação de produtos metálicos exceto máquinas e equipamentos

99% das PME inquiridas exporta e as exportações pesam 51% no total do volume de 

negócios destas empresas. 22% das inquiridas geram 75% do volume total de exportações

Dos 45 principais destinos de exportação identificados, Espanha, França, Reino Unido e 

Alemanha são os destinos mais comuns.

42% das PME inquiridas solicita Certificados de Origem (C.O.). Dessas, 57% fá-lo com 

periodicidade definida

Os C.O. são exigidos para determinados mercados, nomeadamente em alguns países de  

África e Médio-Oriente

Simplicidade do processo e rapidez do processo são os fatores mais valorizados na 

obtenção destes documentos por parte das PME mais exportadoras que já utilizam C.O. sendo 

o preço o fator mais valorizado pelas PME menos exportadoras

Para trabalhar com a AIDA CCI na obtenção de C.O, as PME mais exportadoras apontam a 

rapidez do serviço como o fator mais relevante, enquanto que as restantes PME referem  

proximidade / serviço não-presencial.

38% das inquiridas não desenvolve atividades de cooperação para o comércio internacional   

Os projetos cofinanciados e promovidos por associações empresariais constituem o tipo 

de cooperação mais comum

As PME que cooperam tendem a identificar mais vantagens na cooperação do que as PME 

que não cooperam

A facilitação administrativa e a redução de custos são as vantagens menos percecionadas 

pelas PME que não cooperam em relação às PME que cooperam.

O maior constrangimento à exportação e internacionalização identificado, transversal às 

micro, pequenas e médias empresas, é o acesso a contactos e parceiros

A relevância dos constrangimentos depende da dimensão da empresa:

As médias empresas identificam o conhecimento e experiência nos processos de 

exportação / internacionalização e recursos humanos.

As pequenas empresas identificam a capacidade financeira e os aspetos fiscais

As micro empresas destacam os recursos humanos e a capacidade financeira 

8. Principais Conclusões
Sumarizando os principais resultados, é possível, com base na amostra, traçar o perfil de exportação e aferir o grau de cooperação das PME do distrito de 
Aveiro, avaliando as atuais práticas destas empresas, bem como as suas preferências e necessidades nos processos de comércio internacional.
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